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Nieuwsbrief oktober 2019

Wilt u de nieuwsbrief digitaal
ontvangen? Stuur dan een mail aan
info@decrommeleeck.nl
U bespaart ons veel tijd en geld!

Sterke vrouwen
Oktober is uitgeroepen tot de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar is het thema Zij/Hij.
Op de website van de organisatie staat onder meer:
Vrouwen hebben altijd zo’n vijftig procent van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten
we vooral de namen van mannen uit het verleden. Honderd jaar nadat Nederlandse vrouwen
actief kiesrecht verkregen, gaan wij op zoek naar alternatieve visies op bestaande verhalen.
Want een completer beeld leidt tot nieuwe inzichten en brengt veelzijdigheid in onze blik op
verleden én heden.
Wij houden het dicht bij huis en kiezen voor verhalen over vrouwen uit onze dorpen. Wat is
hun rol in bedrijf, praktijk of kerk? Is het een eigen keuze of komen zij door hun huwelijk in
die rol terecht? Hoe verloopt hun leven?
We horen erover op vrijdagavond 25 oktober in zaal Stam in Wognum.
De sprekers zijn:
Irma Verlaat-Pronk, die vertelt over haar moeder Willy Pronk-Vriend van fruitkwekerij Arbeid
adelt uit Zwaagdijk-West;
Tiny Immen-Bruinsma uit Nibbixwoud, zij spreekt uit eigen ervaring over de rol en de inbreng
van de vrouw in de rooms-katholieke kerk;
Yvonne Boeckhorst vertelt over haar moeder Dora Boeckhorst-Bergsma, doktersvrouw in
Wognum
en Gijs Otten geeft een inkijkje in het leven van zijn moeder Catharina Otten-Huijberts,
bakkersvrouw in de Zuidermeer.
Lezing: Sterke vrouwen
Partycentrum Stam, Raadhuisstraat 3, Wognum.
Vrijdagavond 25 oktober. Inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.
Entree: donateurs gratis, belangstellenden 3 euro.
Gouden nacht
Op zaterdagavond 26 oktober wordt in de hele gemeente Medemblik de Gouden nacht
georganiseerd. Het is een cultureel evenement met muziek, theater en beeldende kunst.
In het Huis van Oud zijn er vanaf 17 uur activiteiten voor kinderen. Ze kunnen Delftsblauwe
tegeltjes schilderen, voor materiaal en voorbeelden wordt gezorgd.
Ook wordt om 17, 18 en 19 uur het boek Maurits Muis van de schrijvers en tekenaars Ingrid en
Dieter Schubert voorgelezen. Deze voorstelling duurt telkens drie kwartier en is bestemd voor
kinderen vanaf vijf jaar.
Reserveren is niet mogelijk, de toegang is gratis.
Elke avond, zodra het stil is geworden in het museum, komt Maurits Muis tevoorschijn. Hij is op weg
naar zijn Meisje met de parel. Maar waar is ze? Ze is weg!
Een gevaarlijke dief sluipt door het museum. Hoe dapper zijn Maurits en zijn vriendjes? Durven zij het
meisje met de parel te redden?

Even voorstellen
Dit voorjaar ben ik benaderd door Trudy Schouwe met de vraag of ik nog iemand wist uit
Nibbixwoud die deel wil nemen in het bestuur van de Cromme Leeck. Aangezien ik zelf
‘import’ ben in Nibbixwoud schoot mij niemand te binnen. Ja, en toen werd ik zelf warm
gemaakt en ik vroeg: ‘Wat houdt de Cromme Leeck eigenlijk in?’ Trudy kwam met
jaarboeken om eens door te bladeren, daar vond ik wel erg interessante onderwerpen in
staan.
In mei woonde ik de bestuursvergadering bij. Ik kon me er nog geen voorstelling van maken
en besloot voor mezelf om alles eens aan te horen en dan een beslissing te nemen.
Nou, ik kan u zeggen dat ik de onderwerpen interessant vind en ik merkte ook hoe breed de
Cromme Leeck zaken oppakt. Er is veel deskundigheid van de bestuursleden. Ik werd alleen
maar nieuwsgieriger naar de geschiedenis van de dorpen.
Zelf ben ik geboren in Amsterdam, als kind zijnde, speelde ik op de zandberg wat nu de
rondweg A10 is. En fietsen door de IJtunnel op de autoloze zondag in 1973.
Mijn naam is Ellis Hoekstra-Buijs, 55 jaar, getrouwd met Ron. Wij hebben een zoon en
dochter, Tim en Mandy. In 1974 ben ik van Amsterdam naar Alkmaar verhuisd, waar ik Ron
ontmoette en nu wonen we alweer 30 jaar in Westfriesland. Eerst in Benningbroek en nu op
de Weidelaan in Nibbixwoud. Ik werk drie dagen in een plattelandspraktijk en doe dat met
veel plezier.
Ik heb in diverse verenigingen mijn steentje bijgedragen en nu ben ik penningmeester van
popkoor Puur in Benningbroek, waar ik met enthousiaste meiden een ander toontje zing.
‘Vroeger’ heeft mij altijd al geïnteresseerd. En wat mijn taak bij de Cromme Leeck wordt…
dat zal de toekomst uitwijzen. Ik heb er in ieder geval zin in.
Ellis Hoekstra
Nieuwe mailadressen
Er zijn nieuwe mailadressen aangemaakt voor de beeldbank, de penningmeester en de
secretaris en één voor informatie over de stichting.
Het zijn: beeldbank@decrommeleeck.nl, penningmeester@decrommeleeck.nl,
secretaris@decrommeleeck.nl en info@decrommeleeck.nl.
Rabo Clubkascampagne
We waren verrast en natuurlijk ook blij met het bedrag dat we ontvingen van de Rabo
Clubkas Campagne. Op de cheque die we uitgereikt kregen op 18 juni in Wervershoof stond
het mooie bedrag van € 1061,18! Al degenen die op De Cromme Leeck hebben gestemd
hartelijk dank!
Het bedrag zal onder meer besteed worden aan buitenmeubilair bij het Huis van Oud zodat
alle bezoekers ervan kunnen genieten.
Sponsorkliks
Op onze website staat sinds kort de term ‘Sponsorkliks’ bij de opties. Door middel van
sponsorkliks kunt u onze stichting financieel ondersteunen zonder dat het u iets kost.
Dat gaat als volgt. Iedereen bestelt wel eens wat online bij bijvoorbeeld Bol.com of Hema.
Klik op de afbeelding bij Sponsorkliks en kies het bedrijf waar u de bestelling wilt plaatsen.
De stichting krijgt dan een bepaald percentage van het aankoopbedrag.
Nogmaals: het kost u niets, maar het levert de stichting wel wat op!
Vragen hierover? Neem contact op met penningmeester Peter Koopman, Schouw 10,
Wognum, 0229 - 561960, penningmeester@decrommeleeck.nl.

